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„ITT VAN MÁR A TÉLAPÓ, TELE
VAN A ZSÁKJA, MOSOLYOG AZ
ARCA ÖRÖMÜNKET LÁTVA.”

Légy rossz! Spórolj meg egy utat a
Mikulásnak! 

Ha valakinek ajándékot adsz vagy
elénekelsz neki egy dalt, segítesz a
Mikulásnak Erről is szól ez az ünnep.

Matyi bácsi a Mikulás Központ tagjaként
zenés interaktív bábos előadást hozott
iskolánkba.
1

„Mikulás de csudás! Mikulás, Mikulás,
mindene de csudás: Legszebb a puttonya,
ajándékból minden jóból ki nem fogy soha!
Mikulás, Mikulás…-„

A CENTRÁL SZÍNHÁZBAN
JÁRTUNK.

IDÉN IS VENDÉGEI VOLTUNK A
FÉNYSZÓRÓ ALAPÍTVÁNYNAK A
FŐVÁROSI NAGYCIRKUSZBAN

A Vodafone támogatásával részt vettünk a
Centrál színház Hang-villa titka című
előadáson.

A Marriott Hotelben ebédre voltunk
hivatalosak
más
hátrányos
helyzetű
intézmény tanulóival együtt.
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LUCA NAP

Luca
napján
népi
ismerkedhettünk meg.

hagyományokkal

A következő év termését próbáltuk
megjósolni
a
Luca-búzakeltetéssel.
Búzaszemeket ültettünk
Józsi bácsi vezetésével.

Luca napon szarvasokat is készítettünk.

A gazdasszonynak lopnia kellett a
szomszédból egy marék szalmát és egy
tojást, amit betett a tojófészekbe, miközben
azt mondogatta: “A mi tyúkunk tojjogájjon
a szomszédé kotkodájjon“.

Mézeskalácsot sütöttünk.
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SZENT ISTVÁN BAZILIKA

Ellátogattunk a Szent István Bazilikához a
felső tagozattal.

„Szép Karácsony, csendes éj, Elhalkul a
mindenség. Béke száll most a földre, Pont
úgy, mint legelsőnek.”

GYEREK KARÁCSONY

A karácsonyi műsort a felső tagozatos
valamint a 4. osztályos Hegedűs Botond
adta elő Gáspár Andrea szervezésében.
Köszönjük a többi kolléga segítségét is!

„Karácsony éjszakáján, angyal szállott
angyal szárnyán. Üzenetet hozok nektek,
örüljetek, örvendjetek.”

Vendégünk volt Tamás Ilona tankerületi
igazgatónk is a karácsonyi műsoron.
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Matyi bácsi gitárszólóval emelte a
hangulatot.

Diákjaink idén is beöltöztek a farsangi
mulatságra.

„Kívánd, hogy mindaz, amit ma éjjel
gondoltál,ugyanúgy igaz legyen holnap s
holnapután!
Kívánj igazi ünnepet, kívánj igazabb életet,
békés karácsonyt mindenkinek!”

A zenekar biztosította a jó hangulatot a
tánchoz.

ITT A FARSANG, ÁLL A BÁL!
A farsang a tavaszvárás ősi örömünnepe, a
nagy evésekkel és ivásokkal mi is hasonló
bőségre kívánjuk hívni a természetet.

A szerencsés nyertes a tombola fődíjaként
tortát vihetett haza.
A hagyományos farsangi étel, a fánk sem
hiányozhatott az asztalunkról.
Az alapanyagot köszönjük a Vodafone-nak!
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A verseny helyezettjei:

VERSMONDÓ VERSENY
Február 20-án megtartottuk versmondó
versenyünket, melyen összesen 35 alsó és
felső tagozatos diák vett részt.

Alsó tagozat
I.
II.
III.

Németi Marcell
Veress Réka
Háló Roland

Különdíj:
Schulcz Ferenc Bence
Karcza Boglárka
Felső Tagozat
Ferkónak
Zsuzsa
szavalásban.

néni

segített

a

I.
II.
III.
III.

Kőkúti Bence
Kovács Szabina
Botló Bettina
Szabó Fanni

Különdíj:
John Viktória
Csernai Alexandra
A felkészítést köszönjük a kollégáknak!

A zsűri gratulált a résztvevőknek. Jutalmul
emléklapot és csokit kaptak a gyerekek.

A kiadásért felel: Elek Zsuzsanna
Az intézmény igazgatója
Szerkesztő:
Kiss Richárd
Terjesztő és
kapcsolattartó: Arany Tóth Hajnalka

6

